
Zápisnica zo zasadnutia výboru mestskej časti Vlčince,  

konaného dňa 4 . 4. 2019 

 

Prítomní poslanci: Martin Barčík, Jana Filipová, Róbert Kašša, Iveta Martinková, Miriam 

Šuteková, Ondrej Šoška 

V priebehu zasadnutia odišla pani Šuteková a pani Filipová. Výbor bol až do konca 

zasadnutia  uznášania schopný prítomnosťou štyroch poslancov. 

Ospravedlnení poslanci:  Patrik Groma 

Prítomní obyvatelia Vlčiniec: pani Hlávková, páni  Talikadze, Lukášek, Martinka 

Program: 

1. Problematická budova na sídlisku, časť Vlčince I. 

2. Rozhodnutie o investičných prioritách 

3. Podnety občanov 

4. Pohotovostný poslanecký fond 

5. Kapitálový poslanecký fond 

1. 

Problematická budova na sídlisku, časť Vlčince I. 

 

Budova na sídlisku v časti Vlčince I  je už niekoľko rokov z veľkej časti nevyužívaná 

a opustená. Slúžila ako sídlo niekoľkých firiem, bola tam aj reštaurácia či pizzéria. Na budove 

chýbajú z jednej strany okná a dvere, a tak nie je chránená pred vstupom cudzích osôb. To 

využili ľudia bez domova a urobili si tu nocľaháreň. V objekte je neporiadok špina, výkaly, 

šíri sa z neho nepríjemný zápach. V noci svietia sviečkami. Dom je hneď oproti potravinám, 

kde je veľký pohyb obyvateľov. Okolo budovy chodia  deti do školy a v blízkosti sú detské 

ihriská. Situáciu už riešila polícia. Poslankyňa Martinková oslovila aj Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva, avšak tento úrad nemá právo vstúpiť na cudzie územie. Poslankyňa 

predostrela kolegom návrh, že by  mesto Žilina, pokiaľ by to bolo v jeho možnostiach a tiež 

právne realizovateľné, odkúpilo budovu a zriadilo tam kultúrny stánok pre viaceré generácie 

našich občanov. Sídlisko Vlčince má už takmer 20 000 obyvateľov a nemá žiadny kultúrny 

dom a ani klubovne. Týmto spôsobom by sa mohli odbúrať dva problémy, a to odstránenie 

dlhodobého problému a nedostatok potrebného kultúrneho a spoločenského stánku. Poslanci 

k návrhu hlasovali nasledovne: 

 

Poslanec Za: Proti: Zdržal sa: 

Martin Barčík za   

Jana Filipová za   

Róbert Kašša za   

Iveta Martinková za   

Miriam Šuteková za   

Ondrej Šoška za   

 

 



Uznesenie č. 1/2019 

Poslanci Výboru MČ predkladajú mestu Žilina podnet k prevereniu možností k odkúpeniu 

problematickej budovy na ul. Ľ. Fullu s perspektívou jej transformácie na kultúrny stánok pre 

občanov mesta. 

 



2. 

 Rozhodnutie o investičných prioritách 

Poslanci sa uznesením zhodli na investičných prioritách v mestskej časti Vlčince.  Za 

spoločné priority uvedené v uznesení hlasovali nasledovne: 

 

Poslanec Za: Proti: Zdržal sa: 

Martin Barčík za   

Jana Filipová za   

Róbert Kašša za   

Iveta Martinková za   

Miriam Šuteková za   

Ondrej Šoška za   

 

Uznesenie č. 2/2019 

Poslanci Výboru MČ predkladajú mestu Žilina zoznam investícií, ktoré preferujú v tomto 

kalendárnom roku. 

1. Mosty – po uskutočnení diagnostiky mostov v meste Žilina, pristúpiť k rekonštrukcii aspoň 

jedného z mostov na sídlisku Vlčince, a to podľa toho, ktorý z nich bude vykazovať najväčšiu 

bezpečnostnú nedostatočnosť. 

2.  Chodníky – rekonštruovať chodníky na základe materiálu a fotografií, ktoré boli doručené 

mestu Žilina v rámci už vypracovaných investičných požiadaviek. Pričom zoznam ďalších 

chodníkov bude doručený kompetentným pracovníkom mesta Žilina poslancami z obvodu 

v potrebnom termíne. Plus oprava a vyspádovanie chodníka na Fatranskej ulici v súvislosti 

s dnešným podnetom občana * 

3)  Zrekonštruovať najmenej 15 nefunkčných asfaltových plôch, ktoré boli v minulosti 

ihriskami na volejbal, futbal, basketbal, iné loptové hry či tenis.  Pritom je potrebné aj 

o nakreslenie potrebných čiar (podľa rozmerov a dispozícií ihriska) a dodávku športového 

náradia (koše, bránky, siete...) Súčasný stav (až na dve rekonštrukcie) je zmonitorovaný na 

https://drive.google.com/file/d/0B63ZMFl2UBDbb0xJNnppUlZBR0U/view?fbclid=IwAR3m9xDFH5p4J

UNCU1pqNy-QFYh7RJVdU2aY1ZlcsavnskCw_ZpCOYoCtE4 V rámci rekonštrukcie asfaltových 

plôch je prioritou aj obnova dopravného ihriska na Tulskej ulici a oprava jeho oplotenia – 

podrobne opísaná v žiadosti o investície. Pričom zoznam ostatných plôch žiadaných 

k rekonštrukcii dodajú poslanci. 

4)  Riadna rekonštrukcia pieskovísk. Pričom tie príliš amortizované žiadajú poslanci odstrániť 

v prípade, že je v  bezprostrednej blízkosti iné pieskovisko.  

5)  Výmena amortizovaných lavičiek za nové lavičky jedného druhu  

6)  Rekonštrukcia prvkov na hranie pre deti – na ihriskách, vo voľných priestranstvách. 

Pokračovať v rekonštrukcii a náteroch aj starých klasických kovových preliezok vo 

vnútroblokoch. Niektoré z nich neboli ošetrené celé desaťročia.  

 

https://drive.google.com/file/d/0B63ZMFl2UBDbb0xJNnppUlZBR0U/view?fbclid=IwAR3m9xDFH5p4JUNCU1pqNy-QFYh7RJVdU2aY1ZlcsavnskCw_ZpCOYoCtE4
https://drive.google.com/file/d/0B63ZMFl2UBDbb0xJNnppUlZBR0U/view?fbclid=IwAR3m9xDFH5p4JUNCU1pqNy-QFYh7RJVdU2aY1ZlcsavnskCw_ZpCOYoCtE4


Oprávnenosť požiadaviek k mobiliáru demonštruje priložený fotografický materiál 

doterajšieho stavu pieskovísk a doterajšieho aj bývalého stavu niektorých z lavičiek. 

 

 

7)  Vybudovanie venčovísk, ktoré sú na našom sídlisku veľmi potrebné a žiadané občanmi.  

Pán poslanec Ondrej Šoška doplnil ešte požiadavku na  

 - Vybudovanie moderných kontajnerových stojísk 

Pán poslanec Patrik Groma doplnil  ďalšie požiadavky, citujem: 

„Žiadam doplniť do zápisnice investície: 

-  vybudovanie atletického areálu v priestoroch školského dvora ZŠ Martinská, 

- revitalizácia vnútrobloku Martinská - Zvolenská, medzi výmeničkou a MŠ Gemerská, medzi ZUŠ a 

Kubínskou ul., 

- komunikácie vo vnútri sídliska Vlčince označiť dopravnou značkou "Zóna 30" (umiestnenie - súbežne 

so značkou zákaz parkovania vozidiel nad 5m), 

- oprava parkovacích plôch na Pittsburskej ulici 

- rozšírenie rádiusov križovatiek na Tulskej ulici 5 a križovatke Moskovská/Ústecká 

- revitalizácia parkovísk (bývalé ihriská) na funkčné parkovacie plochy - vnútroblok Minčoská - 

Polomská, na ktorých parkujú aj tak vozidlá, 

- oprava poškodených stĺpikov zabraňujúcich prejazd  ̶  Fatranská ulica (smerom ku COOP Jednota), 

Ul. sv. Gorazda (pri ZŠ sv. Gorazda) a doplnenie živého plotu, 

- výstavba priestranstiev pre voľný pohyb psov: 

1.     Černovská ulica brehom na Košickú cestu. 

2.     Ulica T. Vansovej smerom na Obchodnú ulicu. 

3.     Obežná ulica smerom na Košickú cestu.“ 

 



Pričom výstavba priestranstiev pre voľný výbeh psov bola v požiadavkach už zaradená v bode 

7.  Pán poslanec Groma konkretizoval vhodné lokality.  

Pani poslankyňa Šuteková doplnila,  citujem:  

„Ja by som sa tiež rada podporila investíciu altletická dráha ZŠ Martinská. Prosím, ak sa dá ešte 

zaradiť  oprava chodníkov medzi blokmi Berlínska/ Ľublanská, rovnako aj revitalizácia vnútrobloku 

Berlínska/ Ľublanská a hlavne úprava a rekonštrukcia betónovej plochy medzi týmito dvomi blokmi, 

ktorá kedysi slúžila ako ihrisko.“   

3. 

Podnety občanov 

 

 Pán Talikadze sa vyjadril, že 

- občania bytového domu si neprajú, aby bol na ulici T. Vansovej vybudovaný 

parkovací dom, pričom poukazuje na spísanú a odovzdanú petíciu 

-  občania bytového domu na ulici T. Vansovej žiadajú o dodávku moderného stojiska 

na kontajnery na ich ulici vzhľadom k tomu, že mnohí majú toto stojisko veľmi blízko 

ich okien. Táto situácia im spôsobuje mnoho problémov. 

 

 Pani Hlávková   

namieta výrub zdravého ihličnanu na Zvolenskej ulici a kladie otázku prečo sa tak stalo 

  

 Pán Lukáček žiada mesto o spoluprácu v zmysle jeho viacerých podnetov, ktoré sú 

súčasťou tohto zápisu. 

Vec:  Podnety na zlepšenie poriadku a čistoty prednesené na zasadnutí výboru č.4 – Vlčince  

Vážení pani poslanci a zamestnanci MsU Žilina,  

 dovoľujem si Vás  v mene  bývajúcich vlastníkov  bytov v bytovom dome  Sv. Bystríka 1-5 

a Černovská 5, požiadať o pomoc pri zabezpečení  bezpečnosti, poriadku a čistoty na  sídlisku 

Vlčince 1, ktoré boli prednesenéna zasadnutí poslaneckého výboru mestskej časti  č. 4 Vlčince , 

dňa 4.4.2019.   

 Boli predložené podnety  na riešenie problémov Vlčince 1:                               

   1) Zabezpečiť vyčistenie zberných kontajnerov na triedený odpad   (mne osobne postačí 

vyčistenie len v mojom okolí  Sv. Bystríka 1-5 a Černovská 5-11, ale nutné je riešiť systémovo na 

všetkých miestach v Žiline). Zvážiť realizáciu státí odpadových kontajnerov na spevnených 

a krytých stojiskách. 

2) Zabezpečiť vyčistenie vozoviek –cestných komunikácii pri chodníkoch (pomocou  mechanizmu 

oceľových kief ,prípadne ručne -  ak si určená firma na čistenie nevie zabezpečiť prístup ku  

čisteniu krajníc ciest). Zabezpečiť kontrolu  vykonávanej činnosti vyčistenia aspoň 2x ročne zo 

strany objednávateľa a vyvodiť dôsledky pre dodávateľa  údržby komunikácii pri nekvalitnom 

vykonávaní.  Poriadok na uliciach a komunikáciách sľúbil primátor aj vo svojom volebnom 

programe ako prioritu. 



3) Zabezpečiť vyspravenie zelene –trávnikov a rozkopaných chodníkov po realizácii výkopu pre 

osvetlenie pred 2 rokmi. Nasadiť vhodné stromy okolo chodníka smerujúcemu ku ŽŠ sv. Gorazda , 

staré boli vyrúbané pred 2 rokmi. Tiež určiť koncepčné sadenie stromov na plochách Vlčince 1. 

)Zabezpečiť obnovu vodorovných ohraničujúcich parkovacích miest a  prechodov pre chodcov 

a taktiež cyklochodníka na ulici Sv. Cyrila a Metoda a Sv. Benedikta.   Špeciálne je to 

dôležitévzhľadom na neriešenie dopravnej situácie na Vlčincoch 1  (ulice Sv. Svorada a Benedikta 

, Černovská, sv. Gorazda) . Po týchto uliciach sa pohybujú motorové vozidlá voziace deti do 

Základnej školy, Materskej školy, Špeciálnej školy pre postihnuté deti a tiež motorové vozidla do 

zariadení   výmenníková stanica BYTTERM ,knižnica, reštaurácia ZEPPELIN PUB, herňa VIX PUB čo 

prehusťuje miestnu komunikáciu  a to je zdrojom konfliktov  a kolízii medzi vodičmi motorových 

vozidiel  a aj chodcov (školákov). 

5) Zabezpečiť opravu výtlkov  na komunikáciách a výmenu totálne zničených okrajov chodníkov už 

aj z pohľadu na pohyb vozíčkarov a pohyb deti  z ústavu . 

6) V súvislosti s riešením parkovania na ul. Černovskej  bude potrebné konečne zabezpečiť 

vodorovným aj zvislým dopravným značením  ustanovujúcim „Zákaz státia a parkovania“ pred 

jediným núdzovým únikovým miestom z vchodu Černovská 1669/5 v Žiline ( výnimkou  

zastavenia a státia môžu byť len vozidla RZP a HaZZ).Motorové vozidlá stoja , parkujú v rozpore so 

zákonom č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke , čím obmedzujú prístup  bývajúcich do vchodu 

Černovská 5 a súčasne státím v križovatke  (hranica 5 m nedodržaná)obmedzujú prejazd cez túto 

križovatku a spôsobujú kolízne situacie.Svoju požiadavku podporili bývajúci vo vchode  Černovská 

5,kde býva viac  ako 2/3 občanov vo veku nad 70 rokov , svojimi  vlastnoručnými podpismi na 

samostatnom  hárku.Ďakujem za pozitívne vybavenie podnetov. 

V Žiline , 4.4.2019  Ing. Jozef LUKÁČEK 
                                                                                                                   zástupca vlastníkov bytov 

 

 Pán Martinka  

- žiada o rekonštrukciu a vyspádovanie problematického chodníka na Fatranskej ulici 

vchody 12, 11, 10, 9. Tento problém trvá už veľmi veľa rokov a nerieši sa.  Preto 

žiadame, aby bol tento chodník zaradený do zoznamu rekonštrukcií chodníkov v rámci 

našich priorít.  * 

- žiada o starostlivosť o športoviská vo vnútrobloku na Fatranskej ulici. Pričom s 

pánom poslanom Kaššom sa dohodli na obhliadke a následnej spolupráci v tomto 

zmysle. 

- žiada o nátery detských kovových prvkov vo vnútrobloku na Fatranskej ulici 

 

 Prítomní občania a aj občania, ktorí poslancov oslovili medzičasom namietajú enormný 

výrub stromov a absenciu novej výsadby. Žiadajú od mesta  Štatistiku vyrúbaných 

a vysadených stromov v tomto roku s tým, že ju chcú vidieť do najbližšieho zasadnutia 

Výboru MČ  

Požiadavky a pripomienky poslancov: 

 Pani Filipová žiada o rekonštrukciu  protihlukovej steny na dvore ZŠ Gorazdova 

 Pán Kašša nadniesol problém s pieskoviskom na dvore MŠ Trnavská, pričom 

poslankyňa Martinková sa bude ohľadom situácie a možností jej riešenia informovať.  



 

4. 

Pohotovostný poslanecký fond 

Prítomní poslanci sa na zhodli na rozdelení spotreby  čiastky 4000 € pomernou sumou na 

každého poslanca, a to cca 571 €.  Poslanci hlasovali nasledovne:  

 

Poslanec Za: Proti: Zdržal sa: 

Martin Barčík za   

Jana Filipová za   

Róbert Kašša za   

Iveta Martinková za   

Ondrej Šoška za   

 

Uznesenie č. 3/2019 

Pohotovostný fond v sume 4000 Euro bude rozdelený horeuvedenou pomernou sumou na 

každého poslanca, ktorý ho použije pre účely občanov na základe žiadostí od občanov a jeho 

vlastného uváženia.  

 

5. 

Kapitálový poslanecký fond 

 

Poslanci sa zhodli na návrhu poslankyne Martinkovej, aby bol kapitálový fond použitý na 

pilotný projekt revitalizácie sídliskových „chodníkov do neznáma.“, ktorý navrhla, predstavila  

a popísala. Ide o rekonštrukciu bývalých asfaltových plôch vo vnútroblokoch, ktoré kedysi 

viedli k pieskoviskám a k lavičkám. Pieskoviská časom zarástli trávou, chodníky, ktoré teraz 

vedú nikam, majú zničený povrch, pod ktorým je betónový podklad. Takýchto a podobných 

chodníkov ako na priloženej fotografii,  zapustených do vnútroblokov sídliska Vlčince je 

veľmi veľa. Cieľmi tohto zámeru  predovšetkým sú: 

 Uviesť a realizovať pilotný projekt zmeny nevyužitých zdevastovaných priestorov 

 Premeniť neestetické a nevyužité  územia na užitočný verejný priestor  

 Vytvoriť novú hravú a oddychovú zónu pre deti, rodičov, učiteľov 

 Zvýšiť kladný vzťah občanov k verejným priestorom 

 Poskytnúť alternatívne zdroje  zábavy a pohybu pre deti 

 Podnietiť návrat ku klasickým detským vonkajším hrám – preskačky, piškvorky.... 

 Ukázať cestu pre postupné zlepšenie situácie v budúcnosti  Podnietiť k revitalizovaniu 

ďalších a ďalších takýchto nevyužitých a zničených plošných objektov. 



 

Poslankyňa Martinková predložila viaceré možnosti zhodnotenia daných plôch a tiež 

orientačný rozpočet. Pre ilustráciu predkladáme dva z návrhov.  

 

 

Poslanci za návrh hlasovali nasledovne: 

Poslanec Za: Proti: Zdržal sa: 

Martin Barčík za   

Róbert Kašša za   

Iveta Martinková za   

Ondrej Šoška za   

 



Unesenie č. 4/2019 

Poslanci sa dohodli na čerpaní kapitálového fondu MČ Vlčince na pilotný projekt zveľadenia 

nefunkčných asfaltovo-betónových plôch, ktoré sú dnes bezúčelovo zapustené do 

vnútroblokov tak, ako je opísané hore. Pričom na vybavenie záležitosti dávajú kompetencie 

poslankyni Martinkovej  a na označení miest rekonštrukcie sa navzájom dohodnú v procese 

prípravy realizácie.  

 

V Žiline dňa 4. 4. 2019 

 

Zapísala:  Mgr. Iveta  Martinková                                          Mgr. Jana  Filipová 

                                                                                           v zastúpení predsedu  výboru 

 

 


